
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Εσωτερικών

3 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

4 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

5 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

       Με την υπ’ αρ. 46419/15-04-2020 πράξη της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ., που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 περ. α’, του άρθρου 
149 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη έκ-
πτωση από την υπηρεσία της Γεωργίας Ψαρρά του Ιω-
άννη, μόνιμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών 
(με A.M. 552328), με οργανική θέση στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ 
Αθήνας της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, 
από την 18-4-2018, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη 
αμετάκλητη η υπ’ αρ. 991/2017 απόφαση του Γ’ Τριμε-
λούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2678119114/
14.04.2020).

        Η Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Ι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην 2936/31-03-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Δι-
ευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού ΔΩΔΕΚΑ-
ΝΗΣΟΥ που δημοσιεύθηκε στο Γ’ 754 στη σελίδα 4612, 
στην Β’ στήλη, στον 08 στίχο εκ των άνω (3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ), διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «λόγω θανάτου»,
στο ορθό: «λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας».

(Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Δωδεκανήσου)

Ι    

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

    Με την υπ’ αρ. 2551/09-06-2020 απόφαση Υπηρεσι-
ακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 
5, 7 και 13 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 37 παρ. 1 
του ν. 4622/2019, κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης 
του Τριμελούς Οργάνου Αξιολόγησης υποψηφίων Α’ κύ-
κλου κινητικότητας 2019 της Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σχετ. 
το υπ’ αρ. 1/4-3-2020 πρακτικό), μετατάσσεται ο Μιχαήλ 
Ναούμης του Αναστασίου, μόνιμος υπάλληλος κατηγο-
ρίας ΥΕ και κλάδου Εργατών Καθαριότητας με βαθμό 
Β’ και 10ο Μ.Κ., από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θρά-
κης)/Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Γραμματείας με την ίδια 
σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση, κατηγορίας ΥΕ 
και κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού, με τον ίδιο βαθμό 
και μισθολογικό κλιμάκιο.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών: 1747/
8-4-2020).

  Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

 

    Με την υπ’ αρ. 34655/03.06.2020 απόφαση της Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26) και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), ως ισχύει, λύε-
ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλ-
λήλου Ευανθίας Τζανή του Γεωργίου με οργανική θέση 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, με 
Βαθμό Γ’, του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της από 
09.04.2020 δεύτερης αίτησης παραίτησης, με την οποία 
εμμένει στην από 17.03.2020 πρώτη αίτηση παραίτησής 
της από την υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπί-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1017496963/
04.06.2020).

  Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

KΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Με την υπ’ αρ. 5578/09-06-2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης δημοσίων Πολιτικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει, τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 
(A’226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι-
κής στρατηγικής 2012 -2015», τις διατάξεις του άρθρου 
77 του ν. 4590/2019 (A’ 17) «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και 
αναβάθμιση δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», τις 
διατάξεις του υπ’ αρ. 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις», τις διατάξεις των άρθρων 13, 26 και 27 
του π.δ. 50/2001, (Α’ 39) « Προσόντα Διορισμού σε θέσεις 
φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως ισχύει, τις διατάξεις 
του π.δ. 122/2017 (Α’ 149 Α) «Οργανισμός Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής», του π.δ. 4/2020 «Σύσταση 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), του π.δ. 6/2020«Διορι-
σμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), του 
π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10), του π.δ 18/2020 
«Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμ-
ματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου»
(Α’ 34), την υπ’ αρ. πρωτ. 16.4/16581/7.10.2019 αίτηση 
του υπαλλήλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ’ 
αρ. 16.4/16866/10.10.2019 έγγραφο της (υπ’ αρ. πρωτ. 

Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. 9646/14.10.2019), την θετική γνώμη με αύξ. 
αριθ. 39 του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του 
πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 4ο/2020 πρακτικό του, 
την υπ’ αρ. 7337/29-07-2019 (ΥΟΔΔ 498) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη», μετατάσσεται σε κλάδο 
ανώτερης κατηγορίας ο Γεώργιος Χονδρονικόλας του 
Γαβριήλ, μόνιμος υπαλλήλος της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από την 
κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό 
Γ’, στην κατηγορία TE κλάδου Διοικητικού -Λογιστικού, με 
ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης, με τον 
βαθμό που κατέχει, στην Τεχνική Υπηρεσία του άρθρου 
106 του ν. 4670/2020 του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Γενικής Διεύθυν-
σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου: 134/09-06-2020).

Ο Γενικός Γραμματέας

  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην 12415/10-02-2020 απόφαση της Προϊσταμένης 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
που δημοσιεύθηκε στο Γ’ 568/04-05-2020, στη σελίδα 
3630, στην Α’ στήλη, στον 4ο και στον 16ο στίχο εκ των 
άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «24-12-2020»,
στο ορθό: «27-12-2020».

(Από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου)

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

    Με την υπ’ αρ. ΔΑΔ/Φ4/40/9516/15.4.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 
3 και 4 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβά-
θυνση της Δημοκρατίας…και άλλες διατάξεις», μετα-
τάσσεται η μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του Κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Ντεμίρη Βασιλική 
του Γεωργίου, από το ΚΕΠ με κωδικό 0383 του Δήμου 
Πατρέων Νομού Αχαΐας, σε κενή οργανική θέση κλάδου 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού του ίδιου Δήμου.

    Με την υπ’ αρ. ΔΑΔ/Φ4/56/οικ. 10339/27.4.2020 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 
παρ. 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θε-
σμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυν-
ση της Δημοκρατίας… και άλλες διατάξεις», μετατάσ-
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σεται η μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, Χατζούλη Ιωάννα 
του Αποστόλου, από το ΚΕΠ με κωδικό 0442 του Δήμου 
Αγιάς Νομού Λάρισας στο ΚΕΠ με κωδικό 0207Π του Δή-
μου Λαρισαίων Νομού Λάρισας, με μεταφορά της θέ-
σης που κατέχει.

Ο Υφυπουργός

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

    Με την υπ’ αρ. ΔΑΑΔ 30502/26-5-2020 απόφαση του 
Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των νόμων 3839/2010 άρθρο πέ-
μπτο, 3868/2010 άρθρο 8 παρ. 18, 3528/2007 άρθρα 84, 
85 και 86, 3329/2005 άρθρο 4 παρ. 19, 4024/2011 άρ-
θρα 4 και 28, την υπ’ αρ. ΔΑΑΔ 18354/15326/6-7-2011
απόφαση Υποδιοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Γ’ 475, που αφορά στην τοποθέτηση του Νικολάου 
Κομματά του Αθανασίου, μόνιμου υπαλλήλου κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού Νοσοκομείου 
«Ασκληπιείο» Βούλας ως Υποδιευθυντή Διοικητικού της 
Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, την υπ’ αρ. 
ΔΑΑΔ 145/3-1-2017 απόφαση Διοικήτριας της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Γ’ 2, που αφορά στην τοποθέτηση 
του Νικολάου Κομματά του Αθανασίου, μόνιμου υπαλ-
λήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού 
Νοσοκομείου «Ασκληπιείο» Βούλας ως Διευθυντή της 
Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 
«Ασκληπιείο» Βούλας, την υπ’ αρ. Β ΤΕΚ 4737/6-12-2018 
απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
την υπ’ αρ. ΕΜΠ 223/27-2-2019 απόφαση του Διοι-
κητή του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας περί αναστολής 

άσκησης καθηκόντων, τις υπ’ αρ. ΕΜΠ 240/27-3-2019 
και ΕΜΠ 108/10-3-2020 αποφάσεις Διοικητή του Γ.Ν. 
«Ασκληπιείο» Βούλας με τις οποίες τέθηκε σε δυνητι-
κή αργία και συνέχισε τη δυνητική αργία για ένα (1) 
έτος αντίστοιχα ο υπάλληλος Νικόλαος Κομματάς του 
Αθανασίου, διακόπτεται η τοποθέτηση του Νικολάου 
Κομματά του Αθανασίου, μόνιμου υπαλλήλου κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού του Γενικού Νοσοκομείου 
«Ασκληπιείο» Βούλας, ως Διευθυντή της Διοικητικής 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
«Ασκληπιείο» Βούλας.

Ο Διοικητής

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

I

    6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπ’ αρ. 6677/07.04.2020 απόφαση του Διοικη-
τή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (άρθρο 56 
παρ. 8, άρθρο 152, άρθρο 153 παρ. 1, άρθρο 156 παρ. 
2,άρθρο 165 και 167) και ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 
4/04.02.2020 (υπ’ αρ. Συνεδρ. 1η) Γνωμάτευση της Β/θμιας
Υγειονομικής Επιτροπής Πελοποννήσου και την υπ’ αρ. 
2/16.03.2020 (Θ:9) απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, απολύεται η 
ΤΡΟΥΠΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Αναστασίου, μόνιμη υπάλλη-
λος του κλάδου ΔΕ Β. Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας) με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 
11ο, από 04/04/2020 λόγω σωματικής ανικανότητας, 
επειδή κρίνεται ανίκανη για εργασία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4412787651/
06.04.2020).

  O Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2020-07-03T18:33:10+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




